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এই প্রকাশনার মধ্যে 10ই নধ্েম্বর, 2020 পর্যন্ত তথ্ে রধ্েধ্ে।
এোডাও অনুগ্রহ কধ্র nyc.gov/workers ননরীক্ষণ করুন।

COVID-19-এর মধ্যে কাধ্ে ফিধ্র আসা:
গৃহস্থাফি কমী এবং তাাঁধ্ের ফিধ্ াগকততাধ্ের েিে েরকাফর তথ্ে
গৃহস্থানি কাজ হি সবার থথ্ধ্ক আিাদা: কাধ্জর জােগাটি হি একটি বেনিগত বানড৷ গৃহস্থানি কাধ্জর থিাধ্করা হধ্িন বাচ্চা থদখার মানস, বানড
পনরষ্কার করার থিাক, বানডর সাযারণ কাজকময করার থিাক, বানড থদখাধ্শানা করার থিাক এবং বানডর নেতধ্র বাচ্চা থদখাধ্শানা করার থিাধ্করা৷1
এই প্রকাশনাটির উধ্েশে হি COVID-19 অনতমারীর সমধ্ে গৃহস্থানি কাধ্জর থিাধ্কধ্দর এবং তাাঁধ্দর ননধ্োগকতয াধ্দর জনে স্বাস্থে এবং ননরাপত্তা
সম্পধ্কয দরকানর তথ্েগুনি থদওো৷ নবোগগুনির মধ্যে অন্তেুয ি হে:
I.
II.
III.

বানডর কাধ্জর থিাকধ্দর জনে সুপানরশ করা সব থথ্ধ্ক োধ্িা অেোসগুনি
ননধ্োগকতয াধ্দর জনে র্াচাই তানিকা এবং সংস্থানগুনি
বানডর কাধ্জর থিাকধ্দর জনে অনোনে সংস্থানগুনি

ননউ ইেকয রাজে স্বাস্থে এবং ননরাপত্তা নবষেক পথ্ননধ্দয নশকাগুনি, থর্টি বেবসানেক এবং বানডর কাধ্জর থিাকধ্দর অন্তেুয ি কধ্র, forward.ny.gov
থত পাওো র্াে৷
একটি বেনিগত পানরবানরক বেবস্থাে, কাধ্জর থিাক এবং ননধ্োগকতয া উেেধ্কই ননরাপদ রাখধ্ত এবং ঝুাঁ নক কমাধ্ত সব থথ্ধ্ক োিোধ্ব সক্ষম করধ্ব
সহধ্র্ানগতা সহ উত্তম থর্াগাধ্র্াগ৷
COVID-19 এর ছফ়িধ্ প়িা প্রফতধ্রাধ্যর েিে 4টি মূি বেবস্থা মধ্ি রাখুি:
1. অসুস্থ হধ্ি বাফ়িধ্ত থ্াকুি: আপনাধ্ক অতোবশেকীে নচনকৎসা পনরচর্যা (পরীক্ষা করা সধ্মত) অথ্বা অনোনে
অতোবশেক কাজকধ্মযর জনে বাইধ্র থর্ধ্ত না হধ্ি অসুস্থ অবস্থাে বানডধ্তই থ্াকুন।
2. শারীফরক েূরত্ব: অনে মানুধ্ষর থথ্ধ্ক কম কধ্র 6 ফু ট দূধ্র থ্াকুন৷
3. একটি ফিস কভাফরং পরুি: আপনার আশপাধ্শর মানুষধ্দর সুরনক্ষত করুন। আপনন উপসগয োডাই সংক্রামক হধ্ত
পাধ্রন এবং কানশ, হাাঁনচ বা কথ্া বিার মাযেধ্ম থরাগটি েনডধ্ে নদধ্ত পাধ্রন। থফস কোনরংগুনি COVID-19 এর
েনডধ্ে পডা কমাধ্ত সাহার্ে কধ্র।
4. স্বাস্থেকর হাধ্তর স্বাস্থেফবফযর অভোস করুি: প্রােই সাবান এবং জি নদধ্ে আপনার হাত োিোধ্ব যুধ্ে ননন
অথ্বা সাবান ও জি উপিেে না হধ্ি হোন্ড সোননটাইজার বেবহার করুন, প্রােই স্পশয করা পৃষ্ঠতিগুনি ননেনমতোধ্ব
পনরষ্কার করুন, পনরষ্কার না করা হাত নদধ্ে আপনার মুখ স্পশয না করাই োি, এবং আপনার কানশ ও হাাঁনচর সমে
হাধ্তর তািুর বদধ্ি পুধ্রা হাত নদধ্ে মুখ থেধ্ক ননন; কানশ অথ্বা হাাঁনচ হওোর সমধ্ে আপনার জামার হাতা নদন, োকা
নদন আপনার হাতগুনি নদধ্ে নে৷

ননউ ইেকয বাসীধ্দর COVID-19 এর সম্পধ্কয এখনও জানা প্রধ্োজন, পডুন, পাওো র্াধ্ব

NYC স্বাস্থে এবং মাননসক স্বাস্থেনবনয নবোধ্গর ওধ্েব সাইট nyc.gov/healthএ। COVID-এ নিক করুন৷

বানডর কাজ বিধ্ত বহু যরধ্নর কাজ থবাঝাে: NYC স্বাস্থে নবোগ এবং মাননসক স্বাস্থেনবনয এর দ্বারা পূধ্বয প্রচার করা, nyc.gov/health এ পাওো র্াধ্ব, বানডধ্ত স্বাস্থে প্রর্ধ্ের
কমীধ্দর এবং সম্প্রদােনেনত্তক স্বাস্থে প্রর্ধ্ের কমীধ্দর জনে COVID-19 পথ্ ননধ্দয শ (অসুস্থ এবং বেস্ক বেনিধ্দর জনে সহােতাগুনিসহ)৷ COVID-এ নিক করুন৷
1

1

I.
1.
2.
3.
4.

বাফ়ির কাধ্ের ফিাকধ্ের েিে সুপাফরশ করা সব ফথ্ধ্ক ভাধ্িা অভোসগুফি
আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে আধ্িাচনা করুন এবং একটি ননরাপত্তা পনরকল্পনা ততনর করুন এবং পনরকল্পনাটির থথ্ধ্ক সধ্র র্াধ্বন না৷
COVID-19 এর সধ্ে সম্ভাবে সংস্পধ্শযর জনে প্রস্তুত থ্াকুন৷
র্নদ আপনন সংস্পধ্শয আধ্সন, তাহধ্ি সধ্বতন েু টি এবং/অথ্বা সুরনক্ষত নবরাধ্মর নবষধ্ে আপনার অনযকারগুনির জানুন৷
সমসোগুনির সমাযাধ্নর থক্ষধ্ে ননরাপত্তা পনরকল্পনাটির কার্যকরীতা অন্তেুয ি কধ্র স্বাস্থে এবং ননরাপত্তা সংক্রান্ত সমসোগুনির নবষধ্ে ননেনমতোধ্ব
এবং থখািাখুনিোধ্ব আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে কথ্া বিুন৷

সব ফথ্ধ্ক ভাধ্িা অভোস # 1 আপিার ফিধ্ াগকততার সধ্ে আধ্িাচিা করুি এবং একটি ফিরাপত্তা পফরকল্পিা ততফর
করুি এবং পফরকল্পিাটির ফথ্ধ্ক সধ্র যাধ্বি িা৷
COVID-19 এর নবরুধ্ে সুরক্ষার জনে আপনার উেধ্েই কী করধ্বন থসই নবষধ্ে আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে আধ্িাচনা করুন, তারপধ্র সম্মত
হওো বেনতক্রম এবং অেোসগুনি নিধ্খ রাখুন৷ আপনার ততনর করা ননরাপত্তা পনরকল্পনাটি আপনাধ্ক এবং আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক সাহার্ে করধ্ব
থর্ধ্হতু আপনাধ্দর বানডগুনিধ্ত বেস্ক অথ্বা নচনকৎসাগত অবস্থার্ুি, এবং কাধ্জর জনে র্াওো আসা করা মানুধ্ষরা থ্াকধ্ত পাধ্রন র্াাঁরা
COVID-19 এর তীব্রতর অসুস্থতার,2 এবং অনোনে সম্ভাবে সমসোগুনির বনযযত ঝুাঁ নকর্ুি হধ্ত পাধ্রন৷
ননরাপত্তা পনরকল্পনাটিধ্ক নজর নদধ্ত হধ্ব ননম্নতমরূধ্প:
স্বাস্থে পরীক্ষা

•

সনাি করুন কারা স্বাস্থে পরীক্ষা করাধ্বন, কাধ্দর COVID-19-এর পরীক্ষা করাধ্না উনচত3 এবং কখন এবং
কীোধ্ব আপনন তথ্েগুনির উপর নজর রাখধ্বন৷

•

পরীক্ষাগুনি করধ্ত হধ্ব প্রধ্তেক কাধ্জ নদধ্নর শুরুধ্ত৷ আপনাধ্ক, আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক, এবং আপনার
ননধ্োগকতয ার পানরবানরক সদসেধ্দর স্বাস্থে পরীক্ষাগুনি পনরচািনা করধ্ত হধ্ব৷

মধ্ন রাখধ্বন থর্ র্াাঁধ্দর COVID-19 আধ্ে তাাঁরা সকধ্িরই উপসগয থ্াকধ্ব না, তাই শুযুমাে জ্বর অথ্বা কানশর মত
থদখধ্ত পাওো র্াে এমন একটি উপসধ্গযর নবষেটি নজজ্ঞাসা করা োডাও এমন থকান মানুধ্ষর সংস্পধ্শয আসার
সম্ভাবনা সম্পধ্কয নর্নন COVID-19 পরীক্ষার ফি পনজটিে হধ্েধ্ে এবং/অথ্বা নর্নন সাম্প্রনতক ননউ ইেকয রাজে
থকাোধ্রনিন তানিকাে থ্াকা একটি রাজে অথ্বা থদশ থথ্ধ্ক এধ্সনেি নক না নজজ্ঞাসা করাও গুরুত্বপূণয৷4
•

একটি িমুিা COVID-19 পরীক্ষার টু ি nyc.gov/health থত পাওো র্াধ্ব COVID-এ নিক করুন৷

•

আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক নবনামূধ্িে পাধ্সযানাি থপ্রাধ্টনিে ইকুইপধ্মি (PPE) অথ্যাৎ বেনিগত সুরক্ষা সরঞ্জামগুনি
নদধ্ত হধ্ব - থর্মন, থফস মাস্ক এবং র্ধ্থ্ষ্ট পনরমাধ্ণ র্াধ্ত কখনওই আপনন বানডধ্ত পর্যাপ্ত PPE োডা কাজ না
কধ্রন৷

•

প্রধ্োজনীে সকি PPE সনাি করুন - কাধ্দর অবশেই PPE পরধ্ত হধ্ব এবং কখন, এবং বানডধ্ত প্রধ্বশ করা
থর্ধ্কাধ্না থিাকধ্কই অবশেই থপাশাক অথ্বা অনে বাইধ্রর আবরণ বদি করধ্ত হধ্ব নক না তা অন্তেুয ি কধ্র।

•

নননিত করুন থর্ বানডর মধ্যে সকধ্িই র্তটা থবনশ সম্ভব মুধ্খর আচ্ছাদন পরধ্েন, এবং নবধ্শষোধ্ব র্খন অনেধ্দর
সধ্ে কম কধ্র 6 ফু ট দূরত্ব বজাে রাখা সম্ভব নে।5

স্বাস্থেফবফয, পফরষ্কার •
করা এবং েীবাণুমুক্ত
করা

বানডধ্ত সব থথ্ধ্ক থবনশবার আসা র্াওো করা অংশটি থর্মন রান্নাঘর, বাথ্রুমগুনি- এবং বারংবার স্পশয করা
তিগুনি থর্মন, দরজার হাতি, কধ্ির হাতি, থরনিং, এবং কাউিারটপগুনি কত ঘন ঘন পনরষ্কার করধ্ত হধ্ব থসটি
সহ, পনরষ্কার করার রীনত নস্থর করুন৷

শারীফরক েূরত্ব
বো রাখা

•

বানডধ্ত কাধ্ক অবশেই শারীনরক দূরত্ব বজাে রাখধ্ত হধ্ব, বানডধ্ত থোকা মানুষধ্দর উপর র্াাঁরা পনরবাধ্রর সদসে
নন থকান প্রকাধ্রর আটকা-আটনক, এবং মানুষধ্দর েনডধ্ে নেটিধ্ে থ্াকার এবং বানডর নেতধ্র একটি ননরাপদ দূরধ্ত্ব
থ্াকার ননেম নস্থর করুন৷

•

নশশুধ্দর জনে ননরাপদ কার্যকিাধ্পর, থর্মন বাইধ্র থ্াকার সমে বৃনে, এবং কখন নশশুধ্দর অবশেই থফস কোনরং
পরধ্ত হধ্ব, কাধ্দর সধ্ে তারা শারীনরক সংস্পশয করধ্ত পাধ্র, এবং থকাথ্াে সংস্পশযগুনি ঘটধ্ত পাধ্র, তার পনরকল্পনা
করুন৷

সুরক্ষা সরঞ্জাম

COVID-19 এবং থরাগ প্রনতধ্রায বেবস্থার সধ্ে আপসকারী মানুষধ্দর সম্পধ্কয আরও জানধ্ত, র্ান nyc.gov/health৷ COVID এ নিক করুন, তারপধ্র প্রনতধ্রায এবং উচ্চ ঝুাঁ নকর্ুি
থগাষ্ঠীগুনি৷
2

3
4
5

nyc.gov/covidtestথত নবনামূিে COVID-19 পরীক্ষার তথ্ে পাওো র্াে
সীমাবে রাজেগুনিসহ, ননউ ইেকয রাজে COVID-19 ভ্রমণ পরামশয, এখাধ্ন পাওো র্াধ্ব https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
পডুন COVID-19 থফস কোনরং: প্রােশই নজজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুনি nyc.gov/health। COVID-এ নিক করুন৷
2

পরামশত এবং সংস্থাি
পরামশত :
•

সংস্থািগুফি:

PPE থত একটি থফস কোনরং এর অনযক অন্তেুয ি হধ্ত পাধ্র৷ থর্মন, র্নদ
আপনার ননধ্োগকতয া, র্খন আপনন প্রধ্তেক নদন বানডটিধ্ত থোধ্কন তখন
একটি পনরষ্কার থপাশাক বদিাধ্ত অথ্বা িোধ্টক্স গ্লােস পরধ্ত বধ্িন, তাহধ্ি

আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক অবশেই আপনাধ্ক নবনামূধ্িে থফস কোনরং এবং
নবনামূধ্িে অনতনরি PPE উপাদান নদধ্ত হধ্ব৷
•

•

আপনার জনসাযারধ্ণর বেবহাধ্রর গানডধ্ত অথ্বা অনযক সংখেক র্াওো-আসা
করা স্থানগুনিধ্ত র্াওো ননম্নতম করার উধ্েধ্শে আপনার র্াওো-আসার নবষধ্ে
আপনন এবং আপনার ননধ্োগকতয া আধ্িাচনা কধ্র ননধ্ত পাধ্রন৷
থর্মন, আপনার ননধ্োগকতয া চাইধ্ত পাধ্রন থর্ আপনার র্াওো আসার জনে
আপনন বেনিগত গানড বেবহার/োগাোনগ করা গনড বেবহার করুন, থর্ থক্ষধ্ে
আপনাধ্ক র্াওো-আসার বেবস্থা সম্পধ্কয এবং/অথ্বা বেে-পূরধ্ণর নবষধ্ে র্নদ
আপনাধ্ক র্াওো-আসার জনে খরচ করধ্ত হে, আধ্িাচনা করধ্ত ননধ্ত হধ্ব৷6

র্নদ পনরষ্কার করা আপনার কাধ্জর অে হে:
o
o

র্নদ সম্ভব হে, সকধ্ির সংস্পশয ননম্নতম করার জনে, র্খন আপনার
ননধ্োগকতয া বানডধ্ত থ্াকধ্বন না তখন বানড পনরষ্কার করুন৷
থপশাগত ননরাপত্তা এবং স্বাস্থে প্রশাসন-এর (Occupational Safety
and Health Administration, OSHA7) ননরাপত্তা ননধ্দয নশকা অনুসরণ
করুন।

ননম্ননিনখত প্রনতষ্ঠানগুনি ননরাপত্তা পনরকল্পনার
নমুনাগুনি থদে:
িোশিাি ফ াধ্মফিক ও াকতাসত অোিাধ্ ন্স
(NDWA):
https://membership.domesticworkers.org/cor
onavirus/work-safely/return-to-work-safely/
হোন্ড ইি হোন্ড:
https://domesticemployers.org/supportduring-the-coronavirus-pandemic/
ফিউ ই কত ফিধ্টর স্বাস্থে েপ্তর
https://www.governor.ny.gov/sites/governo
r.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessRe
openingSafetyPlanTemplate.pdf
(ইংধ্রনজ)
https://www.governor.ny.gov/sites/governo
r.ny.gov/files/atoms/files/NYSBusinessReo
peningSafetyPlanTemplateSpanish.pdf
(স্পোননশ)

সব ফথ্ধ্ক ভাধ্িা অভোস # 2 COVID-19 এর সধ্ে সম্ভাবে সংস্পধ্শত র েিে প্রস্তুত থ্াকুি৷
থকাোধ্রনিন অথ্বা আইধ্সাধ্িশধ্নর নবষধ্ে আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে ননেনমত কথ্া বিুন র্নদ:
•
•

আপনন অথ্বা আপনার ননধ্োগকতয ার পনরবাধ্রর থকউ COVID-19 এর পরীক্ষাে পনজটিে হন অথ্বা COVID-19 এর উপসগয থ্াধ্ক৷
আপনন অথ্বা আপনার ননধ্োগকতয ার পনরবাধ্রর থকউ এমন থকান বেনির সংস্পধ্শয এধ্স থ্াধ্কন র্াাঁর COVID-19 পরীক্ষার ফিাফি পনজটিে
হধ্েনেি অথ্বা সাম্প্রনতক সমধ্ে COVID-19 এর অনযক হারর্ুি একটি রাজে অথ্বা থদশ থথ্ধ্ক নফধ্রধ্েন৷

একটি প্রকৃ ত সংস্পধ্শযর জনে আধ্গর থথ্ধ্ক একটি কময পনরকল্পনা রাখা এবং আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে আপনার েু টির নবকল্পগুনির (সধ্বতন এবং
থবতননবহীন) নবষধ্ে আধ্িাচনা করা নননিত করুন৷

গুরুত্বপূণত: তবষমে এবং প্রফতধ্শায ফিও ার প্রবণতা ফবআইফি।

আপনার ননধ্োগকতয া আপনাধ্ক কাজ থথ্ধ্ক বার কধ্র নদধ্ত, আপনার বানড পাঠিধ্ে নদধ্ত, অথ্বা আপনার জানতনেনত্তক পনরচে, জানতগত সূে অথ্বা
অক্ষমতার কারধ্ণ আপনাধ্ক কাধ্জ না আসধ্ত বিধ্ত পাধ্রন না৷ কমযচারীটির জানত, জানতগত সূে, অথ্বা অক্ষমতা কধ্রানাোইরাধ্সর সধ্ে সংস্পধ্শযর
সম্ভাবে ইনেত নহসাধ্ব আন্দাধ্জর নেনত্তধ্ত একজন কমযচারীধ্ক বরখাস্ত করা অথ্বা একজন কমীধ্ক কাজ করা থথ্ধ্ক প্রনতধ্রায করাটি হি একটি
থবআইনন তবষমেমূিক আচরণ৷ থদখুন III. বানডর কাধ্জর কমযচারীধ্দর জনে অনোনে সংস্থানগুনি জনে ননউ ইেকয রাজে এবং ননউ ইেকয নসটি
মানবানযকার সংস্থাগুনির সধ্ে নিঙ্কগুনির জনে৷
র্নদ আপনার ননধ্োগকতয ার পনরবাধ্রর থকউ সংস্পধ্শয আধ্সন, তাহধ্ি আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক:
•
•
•
•

ননেয রধ্র্াগে থর্াগাধ্র্াধ্গর তথ্ে বেবহার কধ্র আপনাধ্ক জানাধ্ত হধ্ব;
আক্রান্ত বেনিটির কত সমে পর্যন্ত থকাোধ্রনিধ্ন অথ্বা আইধ্সাধ্িশন থ্াকা প্রধ্োজন থসটি জানাধ্ত হধ্ব;
কত সমে পর্যন্ত আপনন কাধ্জ থর্াগদান না করধ্ত হওোর আশা করধ্ত পাধ্রন থসটি জানাধ্না; এবং
কীোধ্ব আপনাধ্ক থবতন থদওো হধ্ব-থর্মন একটি আংনশক থবতন-আপনার কাধ্জ থর্াগদান না করার সমেটিধ্ত৷

পডুন COVID-19 জন স্বাস্থে জরুরী অবস্থার সমধ্ে ননরাপধ্দ র্াওো আসা করা nyc.gov/health থত পাওো র্াধ্ব৷ COVID-এ নিক করুন৷
Worker Rights under OSHA-এর অযীধ্ন কমযচারীর অনযকারগুনি (ইংরানজ) and Worker Rights under OSHA-এর অযীধ্ন কমযচারী অনযকারগুনি (স্পোননশ) পাওো র্াে
osha.gov থত
3
6
7

র্নদ আপনন সংস্পধ্শয আধ্সন:
•
•

আপনার ননধ্োগকতয াধ্ক জানান;
পরীক্ষা করাধ্নার অথ্বা নচনকৎসা করাধ্নার জনে অসুস্থতার েু টি বেবহার করুন৷
COVID-19 ফহাধ্টি কমত সূচী
র্নদ আপনন একজন বানডধ্ত থ্াকা নোনন (বাচ্চা থদখাধ্শানার মানস) হন, তাহধ্ি আপনন নবনামূধ্িে একটি থহাধ্টধ্ি পৃথ্ক
থ্াকার জনে থর্াগে হধ্ত পাধ্রন, র্নদ আপনন অথ্বা আপনার ননধ্োগকতয ার পনরবাধ্রর থকউ COVID-19 এর সংস্পধ্শয
এধ্সধ্েন অথ্বা এধ্সনেিন৷
আরও তধ্থ্ের জনে:
•
•

থদখুন nyc.gov/covid19hotel
সকাি 9 টা থথ্ধ্ক রাত 9টার মধ্যে 844-NYC-4NYC (844-692-4692) নম্বধ্র থফান করুন৷ থহাধ্টি
কমযসূচী সম্পধ্কয কাধ্রার সধ্ে কথ্া বিার জনে প্রথ্ধ্ম 0 চাপুন, তারপধ্র 1 চাপুন৷

COVID-19 -এর পরীক্ষা এবং ফচফকৎসা করাধ্িা
NYC স্বাস্থে ফবভাগ + হাসপাতািগুফি, অনেবাসন নস্থনত অথ্বা খরচ বহধ্নর সক্ষমতা থদখা োডাই পরীক্ষা করাধ্নার
এবং নচনকৎসার বেবস্থা কধ্র৷
র্নদ আপনার COVID-19 এর ফিাফি পনজটিে হে, তাহধ্ি আপনন, NYC ফটি + ফেস কপত স এর থথ্ধ্ক পৃথ্ক থ্াকা
সহ পরবতী পদধ্ক্ষপগুনির উপর ননধ্দয নশকাগুনি পাধ্বন আরও তধ্থ্ের জনে:
•
•

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/resources/ থদখুন অথ্বা
(844) 692-4692 নম্বধ্র থফান করুন

সব ফথ্ধ্ক ভাধ্িা অভোস # 3 যফে আপফি সংস্পধ্শত আধ্সি, তাহধ্ি সধ্বতি ছু টি এবং/অথ্বা সুরফক্ষত ফবরাধ্মর
ফবষধ্ আপিার অফযকারগুফির োিুি৷
একজন বানডর কাধ্জর থিাক নহসাধ্ব, আপনন নসটি, থেট অথ্বা থফডাধ্রি আইনগুনির অযীধ্ন অসুস্থতার জনে সধ্বতন েু টি বেবহার করার জনে
থর্াগে হধ্ত পাধ্রন:
•
•
•

ননউ ইেকয নসটির সধ্বতন ননরাপদ ও অসুস্থতার েু টির আইন
ননউ ইেকয থেধ্টর জরুনর অবস্থার COVID-19 সম্বন্ধীে সধ্বতন অসুস্থতার েু টি
থফডাধ্রি পনরবারগুনির প্রথ্ম কধ্রানাোইরাধ্সর প্রনতনক্রো সম্পনকয ত আইন (Federal Families First Coronavirus Response Act,
FFCRA)COVID-19 সধ্বতন অসুস্থতার েু টি

পধ্রর পৃৃ্ষ্ঠাে COVID-19 এর সাধ্থ্ সম্পনকয ত নসটি, থেট এবং থফডাধ্রি আইনগুনির উপর একটি আধ্িাচনা থদখুন।
আরও তধ্থ্ের জনে অথ্বা অসুস্থতার জনে সধ্বতন েু টির নবষধ্ে একটি অনেধ্র্াগ জানাধ্নার জনে, (212) 436-0380 নম্বধ্র DCWP এর অনফস
অফ থিবার পনিনস অোন্ড েোন্ডাডযস (OLPS) এর কার্যািধ্ে থফান করুন৷

দ্রষ্টবে: আপনন আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে আরও েু টির জনে, সধ্বতন থহাক অথ্বা থবতননবহীন থহাক, দরকষাকনষ করধ্ত পাধ্র৷

সব ফথ্ধ্ক ভাধ্িা অভোস # 4 সমসোগুফির সমাযাধ্ির ফক্ষধ্ে ফিরাপত্তা পফরকল্পিাটির কাযত করীতা অন্তভত ু ক্ত কধ্র
স্বাস্থে এবং ফিরাপত্তা সংক্রান্ত সমসোগুফির ফবষধ্ ফি ফমতভাধ্ব এবং ফখািাখুফিভাধ্ব আপিার ফিধ্ াগকততার সধ্ে
কথ্া বিুি৷
COVID-19 অনতমারী মানুষ কীোধ্ব কাজ করধ্ব তা বদধ্ি নদধ্েধ্ে৷ আপনার কাধ্জর শতয গুনির, ননরাপত্তা পনরকল্পনাে থ্াকা নতু ন শতয গুনিসহ,
সমনিত হওো প্রধ্োজন হধ্ত র্াধ্চ্ছ৷ এটি আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে বারংবার এবং অকৃ নেম থর্াগাধ্র্াগধ্ক গুরুত্বপূণয কধ্র৷ সকধ্ির ননরাপত্তা এবং
মাননসক শানন্তর উধ্েধ্শে একধ্ে কাজ করার জনে একটি অনেকার করুন, এবং ননেনমত র্াচাই করুন র্াধ্ত আপনারা থর্ধ্কাধ্না প্রধ্োজনীে বদধ্ির
অথ্বা উদ্ভব হওো সমসোর নবষধ্ে আধ্িাচনা করধ্ত পাধ্রন৷ একটি কময সম্পনকয ত চু নিধ্ত বানড কাধ্জর থিাধ্কর অনযকার সনদ থত উধ্েখ করা
অনযকারগুনি অন্তেুয ি থ্াকধ্ত হধ্ব৷
র্নদ ইনতমধ্যেই আপনার কময চু নি না থ্াধ্ক, আপনার ননধ্োগকতয ার সধ্ে কথ্াবাতয া শুরু করার জনে একটি উত্তম উপাে হি একটি নিনখত চু নির
নেনত্তধ্ত সহধ্র্ানগতা করা থর্টিধ্ত আপনার কময সংক্রান্ত দানেত্বগুনি এবং আপনার অনযকারগুনির উধ্েখ থ্াধ্ক৷
হোন্ড ইন হোন্ড ওধ্েবসাইট domesticemployers.org থত আপনন একটি নমুনা খুাঁধ্জ থপধ্ত পাধ্রন৷
4

আইি
ননউ ইেকয নসটি
সধ্বতন ননরাপদ ও অসুস্থতার
েু টির আইন8

অসুস্থতার েিে সধ্বতি ছু টি বেবহার করার েিে
গ্রহণধ্যাগে কারণগুফি
• কমযচারী বা পনরবাধ্রর থকানও সদধ্সের জনে
অসুস্থতা, আঘাত অথ্বা স্বাস্থে পনরনস্থনতর ননণযে,
পনরধ্ষবা অথ্বা নচনকৎসা বা প্রনতধ্রাযমূিক
নচনকৎসা নবষেক পনরচর্যার কারধ্ণ
• র্খন সরকানর কমযকতয া সবযসাযারধ্ণর জরুনর স্বাস্থে
পনরনস্থনতর কারধ্ণ কমযচারীর কমযস্থি অথ্বা নশশুর
স্কু ি অথ্বা নশশু পনরচর্যা পনরধ্ষবা বন্ধ কধ্রন

অসুস্থতার েিে সধ্বতি ছু টির পফরমাণ
এবং ফবতধ্ির হার
30 থসধ্েম্বর, 2020 পর্যন্ত:
•

•

নসটি ি হি নতনটি সধ্বতন অসুস্থতার েু টির আইনগুনির
মধ্যে সবযানযক নবস্তীণয৷

আপনন প্রনত 30 ঘিা কমযরত সমধ্ের ওপর 1
ঘিা হাধ্র ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত েু টি
অজযন কধ্রন।
আপনন, আপনার থর্মন পাওনা হধ্ব, প্রধ্তেক
কোধ্িন্ডার বেধ্র একটি সবযানযক 40 ঘিা
পর্যন্ত*, থসই অনুসাধ্র সধ্বতন অসুস্থতার েু টি
বেবহার করধ্ত পাধ্রন৷ আপনাধ্ক আপনার
ননেনমত ঘিানেনত্তক হাধ্র থবতন থদওো হধ্ব
তধ্ব বতয মান ননম্নতম মজুনরর থথ্ধ্ক কম নে৷

িা জানুোনর, 2021-এ, র্নদ আপনার
ননধ্োগকতয ার 100 জন বা তার থবনশ কমী থ্াধ্কন,
তাহধ্ি আপনার প্রনত কোধ্িন্ডার বেধ্র থমাট 56
ঘিা পর্যন্ত সধ্বতন অসুস্থতার েু টি অজয ন করধ্ত
পাধ্রন।
*1

ননউ ইেকয থেধ্টর জরুনর
অবস্থার COVID-19
সম্বন্ধীে সধ্বতন অসুস্থতার
েু টি9

থফডাধ্রি পনরবারগুনির
প্রথ্ম কধ্রানাোইরাধ্সর
প্রনতনক্রো সম্পনকয ত আইন
(Federal Families First
Coronavirus Response
Act, FFCRA)COVID-19
সধ্বতন অসুস্থতার েু টি11

দ্রষ্টবে: কোধ্রজটি থথ্ধ্ক নকেু

•

•

রাধ্জের আইনটি পনরবার-পনরজধ্নর সদসেধ্দর র্ে
থনওোর জনে েু টি কাোর কধ্র না র্ারা সরকারী
আধ্দধ্শ থকাোধ্রনিন অথ্বা আইধ্সাধ্িশধ্ন আধ্েন।

•

•
•
•
•
•

•

•

নননদয ষ্ট থোট ননধ্োগকতয া োড
থপধ্ত পাধ্রন৷
(এনপ্রি 2, 2020 থথ্ধ্ক
31 নডধ্সম্বর, 2020 এ
কার্যকর)

সরকানর-আধ্দশপ্রাপ্ত থকাোধ্রনিন অথ্বা
আইধ্সাধ্িশন (বাযেতামূিক অথ্বা সতকয তামূিক
পৃথ্কীকরধ্ণর আধ্দশ)10

•

বাযেতামূিক থকাোধ্রনিন অথ্বা আইধ্সাধ্িশন
ডািাধ্রর সুপানরশকৃ ত স্ব-থকাোধ্রনিন
COVID-19 এর উপসগযগুনির কারধ্ণ নচনকৎসা
নবষেক থরাগননণযে
বাযেতামূিক অথ্বা নচনকৎসধ্কর সুপানরশকৃ ত
থকাোধ্রনিধ্নর অযীধ্ন একজন পানরবানরক
সদধ্সের নচনকৎসা
র্খন দূর নশক্ষার জনে একটি নশশুর স্কু ি বন্ধ থ্াধ্ক
অথ্বা COVID-19 এর কারধ্ণ নশশুধ্ক
থদখাধ্শানার থিাক অনুপনস্থত থ্াধ্কন থসটি অন্তেুয ি
কধ্র, স্কু ি অথ্বা চাইল্ড থকোর ফোনসনিটি বন্ধ
থ্াকার জনে নশশুর থদখাধ্শানা
প্রাসনেক থফডাধ্রি এধ্জনিগুনির দ্বারা ননযযানরত
অনে থকানও উধ্েখধ্র্াগেোধ্ব সদৃশ পনরনস্থনত

কমীরা বাযেতামূিক থকাোধ্রনিন বা
আইধ্সাধ্িশধ্নর জনে ননধ্জধ্দর অসুস্থতার েু টি
বেবহার করার পধ্র সধ্বতন পানরবানরক েু টি
অথ্বা অক্ষমতা সুনবযা বেবহার করধ্ত পাধ্রন।
আপনার থকাোধ্রনিধ্নর থমোধ্দর জনে কময
সুরক্ষা রধ্েধ্ে৷

রানশ এবং হার ননেয র কধ্র ননধ্োগকতয ার আকৃ নত
এবং/অথ্বা আধ্ের উপর ননেয র কধ্র৷ উপধ্রর
তথ্েটি যধ্র থনে থর্ কমযচারীর সংখো হি 10 অথ্বা
তার কম৷

•

আপনন দুই সপ্তাহ (80 ঘিা) অবনয েু টি বেবহার
করধ্ত পাধ্রন। আপনাধ্ক ননেনমত হাধ্র
প্রনতনদন $511 এবং থমাট $5,110 পর্যন্ত প্রদান
করা হে।
আপনন দুই সপ্তাহ (80 ঘিা) অবনয েু টি বেবহার
করধ্ত পাধ্রন। আপনার নদধ্ন $200 এর
ননেনমত থবতধ্নর হাধ্রর 2/3 এবং থমাট
$2,000 থদওো হে৷ একটি নশশুর র্ধ্ের
পনরনস্থনতধ্ত (বাম নদধ্ক ঠিক পাধ্শই বুধ্িট
2 থদখুন) আপনন থর্াগে একটি অনতনরি
2/3 থবতন হাধ্র 10 সপ্তাধ্হর েু টির জনে৷

েু টির পনরমাণ ননেয র কধ্র পূণয-সমে অথ্বা আংনশকসমে-এর নস্থনতর উপর৷ উপধ্রর তথ্েগুনি পূণয-সমেএর নস্থনত যধ্র ননধ্ে৷

NYC এর সধ্বতন ননরাপদ এবং অসুস্থতার েু টির আইধ্নর সংধ্শাযন র্া 30 থসধ্েম্বর, 2020 তানরধ্খ বানডর কাধ্জর থিাকধ্দর 40 ঘিার পর্যন্ত সধ্বতন অসুস্থতার েু টি (অথ্বা থকানও
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থকানও থক্ষধ্ে 56 ঘিা পর্যন্ত) পাওো অথ্বা বেবহার করার সক্ষমতাধ্ক কার্যকর হধ্েধ্ে৷ আরও তধ্থ্ের জনে, nyc.gov/workers থদখুন।

ননউ ইেকয থেধ্টর জরুনর অবস্থার COVID-19 সম্বন্ধীে সধ্বতন অসুস্থতার েু টির সম্পধ্কয আরও তধ্থ্ের জনে থদখুন ny.gov/COVIDpaidsickleave৷ আপনন, ইংধ্রনজ এবং
স্পোননশ সহ একানযক োষাে কমযচারীধ্দর জনে ফোি নশটগুনি থপধ্ত পাধ্রন৷
10
আপনার ননধ্োগকতয ার ননথ্করধ্ণর জনে COVID-19 সধ্বতন অসুস্থতার েু টির (বাযেতামূিক আইধ্সাধ্িশন থকাোধ্রনিন আধ্দশ), কি (855) 491-2667৷
9

FFCRA এর উপর আরও তধ্থ্ের জনে, থদখুন dol.gov/agencies/whd/pandemic৷ আপনন কমযচারীধ্দর জনে ফোি নশটগুনি থপধ্ত পাধ্রন ইংরানজধ্ত এবং স্পোননধ্শ।
5
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II.

ফিধ্ াগকততাধ্ের েিে যাচাই তাফিকা এবং সংস্থািগুফি

বাফ়িধ্ত একটি স্বাস্থেকর এবং ফিরাপে কমত স্থধ্ির েিে ফচকফিি
গৃহকধ্ময সহােতাকারী কমীধ্দর ননধ্োগকতয া নহসাধ্ব, আপনন নক:
ফযাগাধ্যাগ
1

একটি থখািা মধ্ন এবং শ্রোপূণয আধ্িাচনার পনরধ্বশ ততনর কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

2

একটি ননরাপত্তা পনরকল্পনার উপর কমযচারীর সধ্ে সহধ্র্ানগতা কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

3

কাধ্জর শতয গুনির সম্পধ্কয কথ্া বিার জনে ননেনমত র্াচাই করার সমে নননদয ষ্ট কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

4

COVID-19 এর কারধ্ণ পনরবতয নগুনি অন্তেুয ি করার জনে কমযচারীর সধ্ে থকান নিনখত চু নি আপধ্ডট কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

5

থসই সতকয তাগুনির সম্পধ্কয আধ্িাচনা কধ্রধ্েন থর্গুনি আপনন এবং কমযচারী উেধ্েই গ্রহণ করধ্বন কাধ্জর এবং কাধ্জর
বাইধ্র, উেে সমধ্ের জনেই থোাঁোধ্চর সম্ভাবনা হ্রাস করার জনে?

 হোাঁ

6

কমযচারীর সধ্ে একটি পদধ্ক্ষপ পনরকল্পনা ততনর কধ্রধ্েন, র্নদ আপনন, আপনার পনরবাধ্রর থকউ, অথ্বা কমযচারীটি র্নদ
COVID-19 এর সংস্পধ্শয আধ্সন?

 হোাঁ

7

র্ুনিসেত নবধ্শষ সুনবযাগুনি থদওোর জনে প্রনতশ্রুনত নদধ্েধ্েন র্নদ কমযচারী COVID-19 এর কারধ্ণ কাধ্জর শতয াবিী বদি
করার জনে অনুধ্রায কধ্র থ্াধ্কন; থর্মন থফস কোনরং পরার থথ্ধ্ক নবরাম থনওো অথ্বা অনোনে গৃহস্থানি কমযচারীধ্দর
থথ্ধ্ক নেন্ন সমেগুনিধ্ত বানডধ্ত থ্াকার জনে প্রসানরত সমেগুনি৷

 হোাঁ

সধ্বতি অসুস্থতার ছু টির আইিগুফি
কমযচারীটিধ্ক আপনার নদধ্ত হধ্ত পাধ্র এমন অসুস্থতার েু টিগুনির যরনগুনি সম্পধ্কয ননধ্জ নশধ্খধ্েন?12
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 হোাঁ

সুরক্ষা সরঞ্জাম
9

থফস কোনরং এবং অনে থর্ধ্কাধ্না প্রধ্োজনীে অথ্বা অনুধ্রায করা PPE অন্তেুয ি কধ্র কমযচারীর জনে অনতনরি PPE
নকধ্নধ্েন?

 হোাঁ

10

থর্ধ্কাধ্না প্রধ্োজনীে ননরাপত্তামূিক পদধ্ক্ষধ্পর উপর কমযচারীধ্ক পনরষ্কার পথ্ননধ্দয শ এবং প্রনশক্ষণ নদধ্েধ্েন?

 হোাঁ

শারীফরক েূরত্ব বো রাখা
11

পানরবানরক সদসেধ্দর, র্খন কমযচারীটি বানডধ্ত থ্াধ্কন, তখন র্খনই সম্ভব শারীনরক দূরত্ব রাখার জনে ননধ্দয শ নদধ্েধ্েন?

 হোাঁ

12

বানডধ্ত অনতনথ্ধ্দর আসা সীনমত করার জনে পনরকল্পনা কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

স্বাস্থেফবফয, পফরষ্কার করা এবং েীবাণুমুক্ত করা
13

বানডটিধ্ক র্তটা সম্ভব স্বাস্থেকর, ননরাপদ, এবং পনরচ্ছন্ন করার পনরকল্পনাগুনিধ্ক বাস্তধ্ব কাধ্জ িানগধ্েধ্েন?

 হোাঁ

14

অনযক সংখেক বার স্পশয করা তিগুনিধ্ক বারংবার জীবাণুমুি করার জনে পনরষ্কার করার নজননষগুনির অনতনরি মজুধ্তর
বেবস্থা কধ্রধ্েন?

 হোাঁ

সংস্থািগুফি:
•
•
•
•
•
•

িোশিাি ফ াধ্মফিক ও াকতাসত অোিাধ্ ন্স: বানডর কাধ্জর থিাধ্কর অনযকার এবং সংস্থানগুনির উপর তধ্থ্ের জনে থদখুন
domesticworkers.org৷
হোন্ড ইি হোন্ড: ফ াধ্মফিক এমপ্ল াসত ফিটও াকত বানডধ্ত ননধ্োগ সংক্রান্ত অেোস এবং একটি কার্যকরী এবং স্বাস্থেকর কময পনরধ্বশ
সৃনষ্ট করার জনে পরামশযগুনির উপর তধ্থ্ের জনে থদখুন domesticemployers.org৷
ফিউ ই কত ফসটি উপধ্ভাক্তা ও কমী সুরক্ষা ফবভাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP):
থদখুন nyc.gov/workers COVID-19 এর সমধ্ে কাধ্জর স্থান সংক্রান্ত আইনগুনির সম্পধ্কয আপধ্ডধ্টর জনে৷
NYC ফছাট বেবসা পফরধ্ষবাসমূহ: NYC মাধ্নই বেবসা (NYC Means Business) (পুনরাে থখািার তথ্ে) এর জনে nyc.gov/sbs থদখুন।
ফপশাগত ফিরাপত্তা এবং স্বাস্থে প্রশাসি (OSHA): থদখুন osha.gov COVID-19 এর জনে কাধ্জর স্থানটিধ্ক প্রস্তুত রাখার উপর
পথ্ননধ্দয নশকার জনে৷
ফিউ ই কত রােে শ্রম ফবভাগ (NYSDOL): বানডর কাধ্জর থিাধ্কর ননধ্োগকতয াধ্দর জনে তথ্েগুনি বানডর কাধ্জর থিাধ্কর এবং বানডর
কাধ্জর থিাধ্কর অনযকার সনদ এর জনে থদখুন labor.ny.gov

COVID-19 চিাকািীন nyc.gov/workers এ উপিব্ধ কমযধ্ক্ষে আইন সম্পধ্কয আপধ্ডট পডুন। এটিধ্ত অন্তেুয ি আধ্ে, স্থানীে, রাজে এবং থফডাধ্রি আইধ্নর অযীন উপিব্ধ সধ্বতন
অসুস্থতার েু টির সম্পধ্কয তথ্ে৷
6
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III.
•
•

•
•

বাফ়ির কাধ্ের ফিাকধ্ের েিে অিোিে সংস্থািগুফি
ফিউ ই কত রােে শ্রম ফবভাগ (NYSDOL): মজুনর, থবতন, অথ্বা অনুপর্ুি স্বাস্থে এবং ননরাপত্তামূিক সতকয তার নবষধ্ে তধ্থ্ের জনে
অথ্বা একটি অনেধ্র্াগ জানাধ্ত থদখুন labor.ny.gov৷
ফিউ ই কত ফসটি উপধ্ভাক্তা ও কমী সুরক্ষা ফবভাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP):
o DCWP অনফস অফ থিবার পনিনস অোন্ড েোন্ডাসয (OLPS) এর কার্যািধ্ে (212) 436-0380 থত থফান করুন অথ্বা NYC থত
সধ্বতন ননরাপদ এবং অসুস্থতার েু টির নবষধ্ে আরও তধ্থ্ের জনে একটি অনেধ্র্াগ জানাধ্ত থদখুন nyc.gov/workers৷
o একজন গৃহস্থানি কমযচারী নহসাধ্ব আপনার অনযকারগুনির জনে এবং নবনামূিে আইনন পনরধ্ষবার প্রনতষ্ঠানগুনির প্রনত উধ্েধ্খর জনে
(646) 330-8886 নম্বধ্র OLPS এর দ্বারা খরচ প্রদত্ত থকোর অোডধ্োধ্কটধ্ক থফান করুন৷
NYC মািবাফযকার কফমশি: থফান করুন (212) 306-7450 অথ্বা থদখুন nyc.gov/humanrights নসটি আইধ্নর অযীধ্ন তবষমে
এবং উপর্ুি বাসস্থানগুনির নবষধ্ে আপনার অনযকারগুনির জনে৷
ফিউ ই কত রােে মািবাফযকার ফবষ ক ফবভাগ: থফান করুন (888) 392-3644 অথ্বা থদখুন dhr.ny.gov রাজে আইধ্নর অযীধ্ন
তবষমে এবং উপর্ুি বাসস্থানগুনির নবষধ্ে আপনার অনযকারগুনির জনে৷

ফিউ ই কত ফসটি উপধ্ভাক্তা ও কমী সুরক্ষা ফবভাগ ফবষধ্
অনফস অব থিবার পনিনস অোন্ড েোন্ডাসয (OLPS) এর উপধ্োিা ও কমী সুরক্ষা নবোগ অনফস অফ থিবার পনিনস অোন্ড েোন্ডাডযস (OLPS) হি
কমযচারীধ্দর জনে NYC এর থকন্দ্রীে সংস্থান৷ OLPS শ্রধ্মর মান এবং নীনতগুনি রক্ষা কধ্র এবং উন্ননত ঘটাে থর্গুনি সকি কমযচারীধ্দর,
অনেবাসধ্নর নস্থনতর বেনতধ্রধ্কই তাাঁধ্দর অনযকারগুনি পাওো নননিত করার জনে নোেসেত কমযস্থি সৃনষ্ট কধ্র৷ OLPS এর থপইড থকোর র্ে
নবোগটি জনসাযারধ্ণর কাধ্ে থপ াঁোধ্না ও নশক্ষার মাযেধ্ম থপইড থকোর কমীধ্দর অনযকার রক্ষার জনে, থপইড থকোর কাধ্জর মান উন্নত করার
জনে এবং থপইড থকোর নসধ্েমধ্ক শনিশািী করার জনে ননধ্বনদত।
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